Eerstelingenoffer 2019
De eersteling kom je in de hele Bijbel terug. We lezen hier al over in het eerste Bijbelboek
Genesis 4:3-8 en we lezen hier ook over in het laatste Bijbelboek Openbaring 14:4b

Genesis 4:3-8
En het gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de
HEERE een offer bracht. 4Ook Abel bracht een offer, van de eerstgeborenen van zijn kleinvee
en van hun vet. De HEERE nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, 5maar op Kaïn en op zijn
offer sloeg Hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grotewoede en liet hij zijn hoofd zakken. 6En
de HEERE zei tegen Kaïn: Waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd
laten zakken? 7Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u
niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar ú moet
over hem heersen. 8En Kaïn sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde, toen zij op het veld
waren, dat Kaïn zijn broer Abel aanviel en hem doodde.

Openbaring 14:4b
Dezen zijn het die het Lam volgen waar Het ook naartoe gaat. Dezen zijn gekocht uit de
mensen, als eerstelingen voor God en het Lam.

Basisvers: Romeinen 11:6
En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook, en als de wortel heilig is, dan de takken
ook.

Numeri 15:17-21
17
De HEERE sprak tot Mozes: 18Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Als u gekomen
bent in het land waarheen Ik u breng, 19en het gebeurt dat u van het brood van het land eet,
dan moet u de HEERE een hefoffer brengen. 20U moet van de eerstelingen van uw deeg een
koek als hefoffer brengen. Zoals het hefoffer van de dorsvloer, zo moet u dat brengen. 21U
moet van de eerstelingen van uw deeg de HEERE een hefoffer geven, al uw generaties door.

Leviticus 23:9-10
9
De HEERE sprak tot Mozes: 10Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u in het
land komt dat Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof
van uw oogst naar de priester brengen.

Jeremia 2:3 Israël is Gods eersteling. De ontrouw van Israël

21Het woord van de HEERE kwam tot mij: 2Ga ten aanhoren van Jeruzalem prediken: Zo zegt
de HEERE: Ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw
bruidsdagen, toen u achter Mij aan ging in de woestijn, in een land waarin niet wordt gezaaid.
3
Israël was heilig voor de HEERE, de eersteling van Zijn opbrengst. Allen die deze opaten,
werden schuldig, onheil kwam over hen, spreekt de HEERE.
Deuteronomium 26:10-11 Eersteling wordt gegeven in aanbidding.
En nu, zie, ik heb de eerstelingen van de vruchten van het land dat U, HEERE, mij gegeven
hebt, gebracht. Dan moet u ze neerzetten voor het aangezicht van de HEERE, uw God, en u
neerbuigen voor het aangezicht van de HEERE, uw God, 11en u verblijden over al het goede
dat de HEERE, uw God, aan u en uw gezin gegeven heeft; u, de Leviet, en de vreemdeling die
in uw midden is.
Jakobus 1:18
Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in
zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.

For brevity, let us itemize important points to note on FIRSTFRUIT OFFERING:
1. FIRSTFRUIT OFFERING must be taken to God’s house (Exodus 23:19; 34:26);
2. The FIRSTFRUIT OFFERING must be delivered to the Priest of the Nation
(Lev.23:10; Numbers 18:42) otherwise known as the High Priest as at then in Israel
(Numbers 3:32);
3. The FIRSTFRUIT OFFERING shall apply to all a man engages in for livelihood
(Deuteronomy 18:4);
4. The giving of FIRSTFRUIT OFFERING must be accompanied with worship
(Deuteronomy 26:10);
5. It must be offered once and during each cycle of harvest, which was yearly in biblical
time (Nehemiah 10:35). It must however be noted that in situations of multiple
planting seasons within one year, FIRSTFRUIT OFFERING becomes due after each
harvest exercise;
6. The FIRSTFRUIT is the exclusive preserve of the one considered the Nation’s Man of
God (II Kings 4:42); and
7. The FIRSTFRUIT in Hebrew is “bikkurim” and literally means “promise to come.”
And there is ONE who never breaks His promise – God! That is why the truth behind
this “promise to come” in God’s Word is so powerful. Though long overlooked by
many, this divine establishment of God’s order of things is actually the root that
governs the rest. When you KEEP FIRST THINGS FIRST through faith and
obedience, you turn God’s promise into provision… ABUNDANT PROVISION! The
giving of FIRSTFRUIT must be done promptly along with payment of tithe ( II
Chronicles 31:5).
OVERWHELMING BLESSINGS OF GOD

1. Givers
of
FIRSTFRUIT
OFFERING
enjoy
God’s
comprehensive
insurance. Jeremiah 2:3 says God issues automatic judgment on whoever or
whatsoever attempts to devour givers of FIRSTFRUIT
2. Isaiah 61:7, “Instead of your shame you will receive a double portion, and instead of
disgrace you will rejoice in your inheritance. And so you will inherit a double portion
in your land, and everlasting joy will be yours.”
3. God can be called upon to specially favor the giver of FIRSTFRUIT (Nehemiah
13:31);
4. The Old Testament text: Proverbs 3:9-10, state clearly that in addition to God
honoring the giver of FIRSTFRUIT OFFERING, the giver also enjoys
overflowing blessings from the Almighty God;
5. The Old Testament text further implies that the honor rendered unto God by the giver
of FIRSTFRUITS automatically attracts greater dimension of honor from GOD (I Sam
2:30b).
6. FIRSTFRUITS are giving the first portion to GOD. Romans 11:16 says, “If the part of
a dough offered as FIRSTFRUITS is HOLY, then the whole batch is HOLY; if the
root is HOLY, so are the branches”. Giving the first portion of your finances to God
will cause all of your finances for the rest of the year to be HOLY. FIRSTFRUITS
causes God to treat your finances as HOLY giving you favor with GOD because your
finances are connected to the FIRST FRUIT OFFERING.
7. Ezekiel 44:30 “The first of all FIRSTFRUITS of every kind and every contribution of
every kind, from all your contributions, shall be for the priests: you shall also give to
the priest the first of your dough to cause a blessing to rest on your house.”
FIRSTFRUITS impart a blessing on your home. Many times a financial blessing is not
our main need or concern. Having a blessing on your home positions you to have
healing in your physical, spiritual and emotional need for you and your family. When
you give FIRSTFRUITS not only do you benefit but your saved and unsaved loved
ones do also.

God is eerste in alles:
-

Schepping. Voor dat de wereld er was, was Hij er al. Hij heeft geen begin gehad en zal
geen einde hebben
Liefde: God is liefde. God heeft Zijn liefde aan ons bewezen, dat toen wij zondaren
waren Hij voor ons is gestorven
Geven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren zoon heeft
gegeven opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven
heeft.
Jezus is de eersteling van de ontslapenen
Heiligheid. Wees heilig want Ik ben heilig
Alwetendheid. Hij kent het begin van het einde
Alomtegenwoordig.
Genade. Hij redde ons terwijl we het niet verdiend hadden

